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de bekendste Rotterdamse artiesten. Zo tegen het einde van het jaar genieten we met z’n allen in het 

prachtige theater van het ss Rotterdam van al die leuke en gekke dingen van Rotjeknor 
en kijken we tevens terug op het jaar 2018.
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Unieke show, 
dus boek snel via 

www.kerst-cruise.nl

‘KERST CRUISE’, 
een productie van 
Muac Productions 

Muac_Ouwejaars_Adv_ABM.indd   1 06-09-18   11:11



Inhoud

Voorwoord 3

Hoogleraar Economie en Ondernemerschap Roy Thurik 4-5

Marco Bunk, voorzitter Green Business Club Prins 6-7

Raaak Personeel 8

Gebiedscommissie wil miljoenen 9

Economische groei-pijntjes 11

‘Skills maken altijd het verschil’ 12-13

Ondernemersnieuws 14-15

Gemeente Rotterdam 16-19

BusinessClub Prins Alexander 20-21

Juridisch gezien 23

Financieel gezien 25

Ondernemersnieuws 26-27

‘Bedrijfs-economisch’ gezien 29

In de stoel bij Henk Maat Senior 31

Van de redactie

3

Je senang voelen

Maar er liggen ook bedreigingen op de 
loer, zoals de Capelse hoogleraar Roy 
Thurik in dit magazine schetst. Die hebben 
niet alleen te maken met de gevolgen van 
een aanstaande Brexit of de onzekerheden 
in de ontwikkelingen op het geo-politieke 
wereldtoneel. Hij waarschuwt voor de ver-
dere tweedeling in de maatschappij en de 
ontwikkeling van de bevolkingsopbouw 
die de samenleving en daarmee ook de 
economie onder druk kunnen zetten. De 
productiviteit moet volgens hem fors om-
hoog om sterk te kunnen blijven en door 
te kunnen groeien. Het ondernemerskli-
maat kan nog steeds verder worden ver-
beterd. Ook in onze regio. Daar zullen de 
nieuw lokale bestuurders zich sterk voor 

blijven maken, zo beloven ze in deze uit-
gave. Door ondernemerschap verder te 
stimuleren, faciliteren en stappen te zetten 
in onder andere  infrastructuur, mobiliteit, 
duurzaamheid, vastgoedontwikkeling en 
woningbouw. Maar uiteindelijk zijn het de 
‘skills’ van ondernemers die het verschil 
kunnen maken, zo wordt duidelijk uit de 
reacties van de deelnemers aan de ronde 
tafel voor lokale ondernemers. Het verslag 
daarvan leest u in dit magazine. Creativi-
teit, initiatief, innovatie, flexibiliteit, vak-
manschap en up-to-date kennis van zaken 
zijn ook nu en in toekomst de eigenschap-
pen en voorwaarden waarmee ondernem-
ers zich blijvend kunnen onderscheiden.

Colofon 
Jaargang 2, september  2018 - nummer 7

Uitgever:
Stichting Alexander Business Magazine
Postbus 8535, 3009 AM Rotterdam

Redactie:
Peter Meulendijk, Inge Lievaart, 
Carola Kalishoek, Hans Lemmers

Hoofdredactie:
Gert van der Beek

Fotografie:
Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografie

Vormgeving & opmaak:
Lievaart Vormgeving & Communicatie
Mient 26, 2903 LC Capelle aan den IJssel
T. 010 420 98 22, www.lievaart-vc.nl

Druk:
Efficiënta Offsetdrukkerij b.v.

Oplage:
5.000 exemplaren

Losse verkoopprijs C 5,95 
Verschijnt ieder kwartaal 
Tarieven advertenties op aanvraag

Informatie advertenties/redactie:
Carola Kalishoek (info@firstsupport.nl)
Inge Lievaart (inge@lievaart-vc.nl)

Overname of vermenigvuldiging uit deze 
uitgave is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever.

Het lijken gouden tijden voor ondernemers. De economie groeit, de consumptie van 
goederen en diensten stijgt. En ondernemen was nog nooit zo populair. Het als zelf-
standige werken, is de laatste jaren explosief gegroeid. Ons land telt nu ruim twee 
miljoen ondernemers. Als een-pitter of bedrijf met personeel. 
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Roy Thurik is emeritus hoogleraar Economie en Ondernemerschap aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Montpellier  
Business School. Hij is wetenschappelijk onderzoeker bij twee vermaarde onder-
zoeksinstellingen: het Tinbergen Instituut en het Erasmus Research Institute for 
Management. Zijn werk is in meer dan tweehonderd artikelen in toonaangevende 
academische tijdschriften gepubliceerd.
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Het is nu volgens hem geen radicaal an-
dere tijd voor ondernemers dan tijdens de 
laatste crisis: “Wel is het ondernemerschap 
geëxplodeerd. Nu zijn er bijna twee miljoen 
mensen in ons land die ondernemersactivi-
teiten ontplooien.“

Maar in de tussentijd, zo ziet Thurik, zijn in 
de samenleving en de economie wel scher-
pere verschillen gekomen. “Ook hier is een 
nieuwe generatie van ‘haves’ en ‘havenots’ 
ontstaan. Dat zet een voet op de rem van 
de welvaart. Er is niet alleen een tweedeling 
in geld, maar ook in vrijheid, kennis, auto-
nomie, mobiliteit en stemgedrag. Het gaat 
eigenlijk over degenen in de samenleving 
‘met’ en ‘zonder’ opties.” 

Succes duidelijk maken
Er liggen voor onze toekomstige welvaart 
in zijn analyse daardoor flinke gevaren op 
de loer. “We hebben hier weliswaar een 
democratie opgebouwd, divers, waaraan 
iedereen mee mag doen en hebben ook 
vangnetten voor diegenen die niet kunnen 
meekomen zoals ze dat graag zouden wil-
len. Toch moet daarin meer ruimte komen 
voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. 
Over hoe je een samenleving en econo-
mie organiseert, die goed kan uitleggen en 
draagvlak krijgt. En denk dan ook na over 
de organisatie van de democratie waarin 
iedereen onder een vergrootglas ligt en je 
vele groepen mensen moet beschermen 
en serieus nemen. 

Daar komen de gevaren vandaan. Want 
iedereen moet het relatieve succes wat 
we hebben, kunnen voelen. En dat succes 
moet ons worden duidelijk gemaakt. We 
hebben bijvoorbeeld nooit goed uitgelegd 
waarom immigratie ons veel goeds heeft 

gebracht. Dat geldt ook voor het principe 
van internationale handel en vrij verkeer 
van mensen.”

Mirakel van Europa
Rotterdam is volgens hem daarbij een van 
de mirakels van Europa. “Een arme stad 
die zich opricht en in anderhalve generatie 
de helft van haar inwonertal aan vaak 
laag opgeleide nieuwkomers heeft geab-
sorbeerd. Dat is niet niks. Dat multiculturele 
is goed voor het ondernemerschap. Die di-
versiteit geeft allerlei vraag en aanbod van 
nieuwe producten. 

Dat zie je goed terug in de stad. Van een 
Turkse slager, een Surinaamse toko en een 
Marokkaanse bakker kijken we niet meer 
op.“

Productiviteit moet omhoog 
De demografische ontwikkeling is voor het 
behouden van ons succes ook een zor-
genkindje vindt de hoogleraar: “Wij raken 
met de huidige bevolkingsopbouw straks 
zonder mensen en voldoende werkenden. 
We hebben een enorme welvaart, maar 
vruchtbaarheid ho maar. Daar gaan we in 
achteruit. Tegelijkertijd is er voor massa- 
immigratie naar Europa geen draagvlak. 
Wat moeten we dan doen om onze welvaart 
in stand te houden? In ieder geval moet 
de productiviteit per werknemer omhoog.  
Anders redden we het niet.”

Dat kan volgens Roy Thurik niet alleen door 
digitalisering in de economie, de komst van 
de robot en slimme productieprocessen 
worden bewerkstelligd. “Een andere op-
lossing is naar de mens zelf te kijken. Daar 
zou bij bedrijven en de overheid meer de 
focus op moeten liggen. Als mensen zich 

okay voelen dan presteren ze aantoonbaar 
beter. Daar ligt voor ons allen wel een grote 
uitdaging. De Amerikanen noemen dat de 
‘job person fit’. Daarvoor is veel onderzoek 
nodig. Want hoe herkent de baas die eigen-
schappen die zijn mensen zo geschikt voor 
het werk maken? En hoe herken je die bij 
je zelf? 
Tegelijkertijd hebben we ook die twee mil-
joen zelfstandigen en ondernemers. Als die 
als werkgever een deel van hun autono-
mie en vrijheid aan anderen in het bedrijf 
kunnen doorgeven, gaan we al de goede 
kant op. Kortom: je mensen goed selec-
teren en het hen op de bedrijfsvloer zinvol 
naar de zin maken, zonder overdreven te  
pamperen.”

De uitdaging voor overheden is volgens Roy 
dat bedrijven en ondernemers zich in hun 
ondernemingsklimaat ook prettig kunnen 
voelen. “Dat heeft te maken met het weg-
nemen van barrières, maar ook met het 
pronken, aandacht geven en koesteren van 
ondernemers. Je senang voelen, is iets an-
ders dan alleen geld verdienen.”  

Gen van ondernemers
Hij startte een paar jaar geleden onder-
zoek naar het gen van ondernemers. “Dat 
gen heb ik nooit gevonden, maar ik kan 
wel aantonen dat de genetische structuur 
van ondernemers anders is dan van niet-
ondernemers. We zien kleine dromers op 
achterkamertjes die heel creatief zijn en op 
geheel eigen wijze ondernemen, maar ook 
grote structuurversterkende ondernemers 
die veel werkgelegenheid creëren. Moeilijk 
te vergelijken dus. Wat ik het allerbelang-
rijkste vind, is dat een ondernemer het  
anders doet dan anderen. Dat hij of zij  
creatief is en op een eigen manier lef toont.”

De economie groeit en bloeit. Maar we zijn er nog lang niet. Om welvarend te blijven 
en de samenleving minder verdeeld te laten zijn, moeten er volgens Roy Thurik nog 
flinke vraagstukken worden opgelost. Hij is onder andere hoogleraar economie en 
ondernemerschap aan de Erasmus School of Economics (EUR), inwoner van Capelle 
en betrokken bij regionale initiatieven van ondernemerschap. Zo was Roy vijf jaar 
lang juryvoorzitter van de Capelse ondernemersprijs. 

‘Het gaat eigenlijk over 
degenen met en zonder opties’

Hoogleraar Economie en Ondernemerschap Roy Thurik
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In mei 2018 werd de business club met 
de Rabobank opgericht, het bestuur ge-
vormd en zijn diverse gezamenlijk project-
en benoemd. Nu de eerste wapenfeiten 
zichtbaar zijn, ziet Marco Bunk het netwerk 
al flink uitbreiden. Begin juni hebben 
Coca Cola, Ntoren en het Politiediensten- 
centrum bevestigd aan te willen sluiten als 
participant. Daarnaast lopen nog diverse 
gesprekken met andere grote spelers. 
Zoals met onderwijsgiganten Zadkine en 
Albeda. Op 31 oktober 2018 is de officiële 
aftrap van de Green Business Club Rotter-
dam  Alexander. 

Een mooi middel
“We hebben het centrum van Rotterdam, 
de Kop van Zuid, Zuidplein/Ahoy en dit 
stadsdeel als vierde hoofdkern. Het is een 
behoorlijke uitdaging om in zo’n gebied dat 
zo verstedelijkt is en zeven meter onder 
NAP ligt, de komende jaren op meerdere 
fronten te upgraden. Dat kan alleen door 
het samen te doen. Het mkb is hier redelijk 
goed georganiseerd. Maar grote bedrijven 
en organisaties waren dat nog niet. We zijn 
met zijn allen door een dalletje heengegaan 
en zitten hier in een herstel- en opbouw-
fase. De helft van de kantoren staat nog 
leeg. Leegstand is ook niet goed voor de 
leefbaarheid. Al trekt het nu wel aan. Ook 
liggen er veel uitdagingen zoals panden die 
energieneutraal moeten worden gemaakt. 
Je moet je als gebied profileren en dat 
moet je met zijn allen doen. De Green Busi-
ness Club is daarvoor een mooi middel. We 
hebben gekeken naar wat er elders al in 
het land gaande is en kwamen bij de Green 
Business Club in de Amsterdamse Zuidas 
uit. Inmiddels zijn er negen GBC’s in Neder-
land. Dat is een succesvol model gebleken. 
Waar het op aankomt is dat je elkaar kent, 
weet te vinden en samenwerkt,” zegt de 
41-jarige Rotterdamse ondernemer.

Cheers-gevoel
Hij nam met zijn moeder in 1999 de horeca- 
zaak over die dit jaar een kwart eeuw de 
hangoutplek is voor bezoekers en gebrui-
kers van het gebied Prins Alexanderplein. 
“Een beetje met het Cheers-gevoel’, aldus 
Marco die tevens bestuurslid is van Horeca 
Nederland.

“Er komt hier van alles: bezoekers, kantoor-
personeel en ondernemers uit het gebied. 
En voorheen ook veel ambtenaren en po-
litici in Wilskracht. Maar dat is voorbij. Je 
ziet dat de afstand na het opheffen van 
de deelgemeente tussen de stad en Prins 
Alexander groter is geworden. Dat vond 
ik een verontrustende ontwikkeling. Want 
de stad is groter dan wat er binnen de ring 
gebeurt. Dat prikkelde mij. Tegelijk werd 
bekend dat het station hier eindelijk ver-
bouwd zou worden. Dat is ook nodig want 
het oostelijk achterland komt hier binnen 
en stapt uit de trein en de metro. Midden in 
het grootste stadsdeel van Rotterdam. Er 
zijn hier veel potentiele werknemers aan-
wezig en er is een belangrijk afzetgebied 

voor bedrijven.” Het is volgens Marco 
noodzakelijk om extra aandacht te krijgen 
voor dit gebied. “Het terugtrekken van de 
overheid gaat gewoon door. Bedrijfsleven 
en bewoners krijgen meer verantwoorde-
lijkheid. Dat vraagt meer van ons. Je moet 
het ijzer smeden als het heet is en dat is 
hier echt nu. We hebben omdat je elkaars 
buren of de buren van de buren bent, een 
gemeenschappelijke deler en staan voor 
dezelfde opgaven. Nu meer dan ooit heb je 
daar een sterke stem en lobby voor nodig. 
Om dat samen te brengen, blijkt een Green 
Business Club een prima middel te zijn. 
Omdat het raakvlakken heeft met issues 
waar grotere bedrijven voor staan. 
Zoals de energietransitie.”  Panden koppe-
len, gezamenlijk energie inkopen, groene 
daken, collectieve zonnepanelen. “In elk 
kantoorpand en winkelcentrum speelt dit 
volgens Marco: “Energierekeningen van die 
panden zijn gigantisch. Dat zijn grootver-
bruikers. Als je het samen goed aanpakt, 
kunnen de kosten per vierkante meter lager 
worden en werk je extra aan het bereiken 
van duurzaamheidsdoelstellingen.”

‘Nu meer dan ooit is er een 
sterke stem en lobby nodig’

Marco Bunk, voorzitter Green Business Club Prins Alexander

Marco Bunk

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen gaan met elkaar een langdurige samen-
werking aan om van Prins Alexander een duurzaam techgebied te maken. De Green 
Business Club Rotterdam Alexander (GBCRA) pakt daarin de handschoen op en start 
direct met twee projecten op het gebied van mobiliteit en afvalverwerking. “Duur-
zaamheid, de energietransitie, bereikbaarheid, samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijven. Dat kan allemaal beter in dit gebied denken wij. En samen bereik je ge-
woon meer en sta je sterker”, aldus Marco Bunk voorzitter van de nieuwe club en 
uitbater van Café Wilskracht op de kop van het Prins Alexanderplein.
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Duurzame, lokale afvalverwerking
In samenwerking met GroenCollect wordt 
gezocht naar een geschikte locatie om duur- 
zaam afval te kunnen verwerken. Werk-
zoekenden met een afstand tot de arbeids-
markt krijgen hierbij de kans ervaring op te 
doen. Marco: “En we kijken of we met afval 
geld kunnen verdienen of besparen. Het 
moet toch een fluitje van een cent zijn om 
gemeenschappelijk vuil op te halen zodat 
er hier niet de hele tijd ronkende diesels 
rondrijden. Het zou mooi zijn als we een 
afvalhub kunnen maken -samen met par-
tijen in dit gebied- waardoor de verwerking 
van afval met de kostprijs naar beneden 
kan gaan.” 

Slimme mobiliteit 
Samen met de Verkeersonderneming 
wordt onderzoek gedaan naar het woon-
werkverkeer van de participanten om een 

aanbod te ontwikkelen dat de mobiliteit 
verduurzaamt en de bereikbaarheid van 
het gebied verbetert. Zoals deelauto’s, een 
elektrische taxistandplaats en een fietsen- 
stalling met gezamenlijke deelfietsen. 
Marco: “Het kan toch niet zo zijn dat we 
allemaal onze eigen fietsen daar hebben 
staan? Laten we dat clusteren en een soort 
bedrijfsfiets aanbieden. Daar hebben we 
wat aan.”

De handjes voor morgen
Ook willen werkgevers in het gebied  
geschikt personeel, het liefst zo dichtbij 
mogelijk. “Zo hebben we een goed gesprek 
gehad met Zadkine en praten ook met 
Albeda. Die hebben hier samen negen-
duizend studenten rondlopen. Dat zijn 
de handjes voor morgen. En er staan nu 
en straks duizenden vacatures open,”  
signaleert Marco.

Geen clublidmaatschap
De GBCRA richt zich op grote issues en is 
daarom geen clubje waar je alleen lid van 
wordt. “We hebben het over participanten 
die echt deelnemen om dit gebied omhoog 
te tillen. Ik ben zelf een kleine jongen, maar 
we gaan pas impact krijgen als grote jongens 
meedoen. Mijn drive is om dat verder van 
de grond te krijgen. We zijn ook geen goed-
kope club. Dat is heel bewust gedaan om 
ons met name te richten op grotere spelers. 
We proberen een impactorganisatie te zijn. 
En daar heb je grote partijen voor nodig. Ik 
heb een klein bedrijf, maar ze komen bij mij 
over de vloer. Het ondernemerschap is ook 
wat ik meeneem aan tafel. Omdat ik een 
relatief kleine speler ben, is er geen enkel 
wantrouwen. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kan juist prima in de horeca. 
Het is de woonkamer van de samenleving”, 
aldus een enthousiaste kroegbaas.



Raaak Personeel houdt 
hoofd koel in overspannen 
arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kookt over. Elk 
kwartaal sneuvelt het record  als het 
gaat om het aantal openstaande va-
catures. Eind juli telde het Centraal  
Bureau voor de Statistiek er 251.000. 
En hoewel er nog altijd 354.000 mensen 
werkloos zijn, is het vinden van de juiste 
kandidaat steeds moeilijker. Bij Raaak 
Personeel houdt Melanie Havelaar, re-
giomanager van de vestigingen Capelle 
aan den IJssel en Papendrecht, het 
hoofd koel. Samen met haar collega’s 
vindt ze nog steeds voor elke vacature 
de juiste kandidaat.

Hoe doen jullie dat in deze 
overspannen markt? 
‘Door anders te denken. We zijn niet meer 
naarstig op zoek naar dé perfecte kandi-
daat. We kijken veel meer naar compe- 
tenties van mensen. Heeft iemand het in 
zich om een bepaalde functie te vervullen. 
Is het antwoord ja, dan is alles te leren. Ook 
scholen we ‘op maat’. Een goed voorbeeld is 
het woningstoffeerders-project dat Jeanny  
de Randamie van onze vestiging in Capelle 
heeft begeleid. Er is een groot tekort in die 
branche. In samenwerking met de Woonto-
taal Academy in Zoetermeer heeft Jeanny 
een groep kandidaten geworven en opge-
leid. Die zijn inmiddels allemaal aan het 
werk.’  We richten ons ook op baanveran-

deraars. Mensen die een baan hebben 
maar niet helemaal meer op hun plek zit-
ten. Die durven dankzij het groeiend aantal 
vacatures de stap te nemen om een betere 
baan te zoeken. We zijn daarom ook spe-
ciaal een aantal avonden in de week open. 
In Papendrecht op maandag en woensdag 
tot 20 uur en in Capelle op de maandag-
avond.’

Wat is typisch Raaak? 
Ik denk toch echt onze oprechte aandacht 
voor de kandidaat. We verkopen geen 
gladde praatjes. We plaatsen niet om het 
plaatsen, stellen nooit zomaar “een cv” aan 
een werkgever voor. Als we iemand voor-
stellen, dan is hij of zij langs geweest op de 
vestiging en hebben we een goed beeld van  
iemands kwaliteiten. 

We stellen iemand voor waarvan we weten 
dat hij of zij het bedrijf helpt bij een succes-
volle bedrijfsvoering. Daarnaast kiezen we 
bewust voor  lokale aanwezigheid. Onze 
consultants kennen de regio, de bedrijven 
én de kandidaten. We zijn geworteld in de 
regio en we  verbinden ons aan de lokale 
gemeenschap. Wij sponsoren vooral lokale 
sportclubs, lokale evenementen en lokale 
instellingen. Doorgaans zijn het vereniging-
en waar collega’s zelf persoonlijk actief bij 
betrokken zijn.

Over Raaak Personeel
Raaak Personeel is in 2009 in Alblasserdam 
opgericht door Marjan de Groot en Mark 
van Oosterhout. In minder dan 10 jaar tijd is 
de organisatie uitgegroeid tot een bloeiend 
bedrijf met meer dan 50 medewerkers met 
vestigingen in Alblasserdam, Papendrecht, 
Capelle aan den IJssel, Gorinchem, Ooster-
hout, Waalwijk en Tilburg. Deze zomer werd 
in het Brabantse Etten-Leur de achtste 
vestiging geopend. In het hoofdkantoor in  
Alblasserdam zijn ook de afdelingen Marke-
ting en Support gevestigd.

Raaak Personeel Capelle aan den IJssel
De Linie 1
2905 AX Capelle aan den IJssel
010-303 19 21
capelle@raaakpersoneel.nl

Raaak Personeel Papendrecht
Achterom 12
3351 PC Papendrecht
078-3030 03 06
papendrecht@raaakpersoneel.nl

Advertorial
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“Vasthouden wat is bereikt en verder 
bouwen aan een toekomstbestendig 
Prins Alexander.” Dat is op alle fronten 
de inzet van het wijkbestuur van het 
grootste stadsdeel van Rotterdam. 
Dat geldt voor het continueren van 
het programma Oost en ook voor het 
ondernemingsklimaat bij de plannen 
voor de Alexanderknoop (Alexandrium, 
NS-station en omgeving). “Wat we de 
afgelopen vier jaren hebben bereikt, 
mag niet verloren gaan en wat nog niet 
klaar is moet worden afgemaakt”, aldus 
oud-voorzitter en huidig lid Ron Davids 
namens de gebiedscommissie Prins  
Alexander.

Het woonwinkelcentrum Alexandrium en 
het gebied daaromheen moet in de toe-
komst als Alexanderknoop uitgroeien tot 
de derde grote economische pijler van 
Rotterdam, naast het stadscentrum en het 
Hart van Zuid rond Zuidplein en Ahoy. 

Als eerste wapenfeit daarvoor wordt het 
NS-station Rotterdam-Alexander nu stevig 
onder handen genomen. Die opknapbeurt 
is volgend jaar september voltooid. Het 
vernieuwde openbaar vervoersknooppunt 
moet de drukke rijksweg A20 ontlasten en 
meer mensen moeten de auto uit en in 
de trein, metro of bus. Verder wordt het 
naburige Prins Alexanderplein opnieuw 
ingericht. De tegels zijn inmiddels blauw 
geverfd en er komt nog een groot kunst-
werk op de wand van de parkeergarage.

Duurzaam
Het wijkbestuur van Prins Alexander wijst 
het stadsbestuur in een brief er op dat 
de Marten Meesweg en de GH Betzweg 
worden opgewaardeerd en dat er een 
Green Business Club Prins Alexander is 
opgericht die werkt aan de verdere verduur- 
zaming van het gebied. “Het winkelcentrum 
zal een herontwikkeling ondergaan die 
vergelijkbaar is met Hoog Catharijne’, zegt 
de commissie.  Op de Marten Meesweg en 
de GH Betzweg wordt daarvoor al een tijdje 
gewerkt aan de renovatie van kantoor-
panden, de bouw van appartementen en 
wordt gerept over de komst van onder 

meer een hotel en een bioscoop. “De ge-
meente Rotterdam mag niet achterblijven 
bij het inrichten van de openbare ruimte 
van het gebied’’, onderstreept de gebieds-
commissie. Daarvoor is zeker 8 miljoen 
euro nodig, geld dat zou moeten komen uit 
het Investeringsfonds Rotterdam.

”Belangrijke randwaarden zijn daarbij dat 
het gebied bereikbaar blijft, dat duurzaam-
heid als een rode draad door de plannen 
loopt en dat bedrijven én gemeente samen 
profiteren’’, aldus de gebiedscommissie in 
een brief aan het college en de gemeente-
raad. Die besluit dit najaar over de gevraagde 
investeringen voor het gebied.

“We hebben woensdag 23 augustus een 
gesprek met wethouder Barbara Kathman 
gehad. Zij kent het gebied goed en onder-
kent het belang ervan voor de stad en de 
omgeving. Zo zijn we weer in beeld bij het 
nieuwe stadsbestuur. Ik verwacht dan ook 
dat binnenkort het college voor een werk-
bezoek naar Prins Alexander komt’, aldus 
een optimistische Ron Davids.

Maatregelen Programma Oost
Verder loopt het meerjarige Programma 
Oost dit jaar ten einde. Dat is opgebouwd 
uit éénmalige en structurele acties voor 
de wijken, en winkelgebieden van Prins  
Alexander. De wens van de Gebiedscommis-
sie en wijkraden is dat na 1 januari 2018 
wordt doorgegaan met aanstelling van  
huismeesters en wijkconciërges, maatrege-
len inbraakpreventie, extra toezichthouders/ 
handhavers en ondersteuning van de  
winkelcentra in Zevenkamp en Oosterflank. 
Ron Davids: “De ondernemers hebben er 
ook belang bij, dat een wijk op orde is, dat 
er geen leegstand is en het voorzieningen-
niveau op peil blijft. Denk aan de buiten-
ruimte, het bouwen in het Lage Land voor 
middeninkomens en het bieden hogere  
winkelvoorzieningen.” Daarvoor is ruim 6,5 
miljoen euro nodig stelt de gebiedscommissie. 

De Gemeente Rotterdam beslist dit 
najaar over alle plannen en wensen 
voor Prins Alexander.

Ron Davids

Gebiedscommissie wil 
miljoenen voor Alexanderknoop 
en Programma Oost
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Nederland is in juichstemming. En we 
doen het ‘weer’ goed ten opzichte van 
de ons omringende landen. Maar staan 
we niet weer aan de vooravond van een 
enorme bubbel en profiteert de gemid-
delde inwoner van Nederland wel of 
niet van de toenemende rijkdom? En is 
die toename er eigenlijk wel?

Inmiddels lijkt ‘onze’ economie met een in-
haalslag bezig, maar we liggen over de ge-
hele periode 2008-2017 gerekend nog wel 
achter op onze buurlanden. Je kunt ook 
stellen dat de afgelopen kabinetten onder 
Rutte, door het sterke bezuinigingsbeleid 
en de nadruk op export, onze economie 
onnodige schade hebben toegebracht en 
ons kwetsbaar hebben gemaakt. 

Er waait een nieuwe wind
Nu is er volgens de cijfers een spectacu-
laire groei van de Nederlandse economie, 
maar groei van wat? In de crisis zijn dui-
zenden bouwvakkers en thuiszorgmede-
werkers ontslagen, en nu alles in de lift 
zit zijn er grote tekorten, want na al die 
ontslagrondes zijn die werknemers wat 

anders gaan doen, vervroegd uitgetreden 
of arbeidsongeschikt geworden. Met alle 
gevolgen van dien.Neem de bouw als voor-
beeld. In de Nederlandse bouw zijn in de 
afgelopen 5 jaar honderdduizend bouw- 
vakkers ontslagen omdat de bouw instortte. 
Dat zette een sterke rem op de Neder-
landse economie. En nu? Nu kun je voor 
een eenvoudige verbouwing van je huis 
geen aannemer vinden die de klus binnen 
afzienbare tijd kan klaren. En dat tegen in-
middels absurde prijzen die gezien de huid-
ige ontwikkelingen de pan uit (gaan) rijzen. 
En dan wordt er geroepen dat het voor de 
wind gaat. Tegenwind zul je bedoelen!

Storm op komst
Kortom: Er staat een nieuwe crisis voor 
de deur, met op termijn zelfs een kans op 
dreigende deflatie. Er is een nieuwe zeep-
bel gecreëerd, die ieder moment uiteen 
kan spatten.Er is een tijdbom aan het aftik-
ken onder de Nederlandse economie die 
tot uitbarsting zal komen. En weer zijn het 
de huizenbubbel en de kredietexplosie die 
hem doen afgaan. Ik ben benieuwd wan-
neer de wind echt gaat liggen…

Economische groei-pijntjes

Hans Lemmers
BusinessClub Prins Alexander
 
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

De kleinste SUV van Volkswagen, de 
nieuwe T-Cross, heeft de potentie om 
een hele grote te worden. Hij wordt deze 
herfst voorgesteld en komt in de lente 
van 2019 op de markt. Tussen nu en 
de onthulling geeft Volkswagen steeds 
meer details prijs over de T-Cross, die 
volop ruimte én flexibiliteit biedt.

De nieuwe compacte SUV van Volkswagen 
is een van de meest ruime én flexibel in te 
richten auto’s in zijn segment. De vooras 
van de T-Cross is zo ver mogelijk naar voren 
gehaald, wat voor een lange wielbasis 
zorgt. Als gevolg daarvan biedt de kleine 
SUV maximale ruimte in het interieur. 
Bestuurder en passagiers profiteren  
bovendien van een hogere zitpositie (597 
mm voor en 652 mm achter), die onder 
meer te maken heeft met de relatief grote 
grondspeling van de T-Cross.

Door de achterbank in de lengterichting 
te verschuiven ontstaat nóg meer been-
ruimte achter of juist een grotere laad-
capaciteit (385 tot 455 liter, wat de beste 

waarde is in zijn segment). De rugleuning 
van de achterbank kan volledig worden 
neergeklapt (of in een 60:40 verhouding). 
Hierdoor ontstaat een vlakke laadruimte 
met een inhoud van maar liefst 1.281 liter. 
Voor nog meer flexibiliteit kan ook de rug-
leuning van de voorste passagiersstoel 
worden neergeklapt.

Volop ruimte én flexibiliteit
Wereldpremière deze herfst
Volkswagen onthult de nieuwe T-Cross  
komende herfst. De Nederlandse marktin-
troductie vindt begin volgend jaar plaats. 
Prijzen en specificaties worden in aanloop 
naar de introductie bekend gemaakt.

Geïnteresseerden die op de hoogte 
willen blijven van al het nieuws rond 
de T-Cross, kunnen zich inschrijven 
op www.volkswagen.nl/t-cross.
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‘Skills maken altijd het verschil’
Ondernemers over economisch perspectief en ondernemersklimaat

Er is nieuw kabinetsbeleid, de economie 
trekt aan, de kantorenmarkt kruipt uit 
het dal en de bouw komt met andere 
sectoren handen en voeten te kort. Onze 
economie lijkt de wind in de zeilen te 
hebben. Ook in onze regio, waar nieuwe 
bestuurders zijn aangetreden voor het 
economische-beleid en het onderne-
mersklimaat. Gaat het echt allemaal 
wel zo goed of moeten we het schip al 
bijsturen? En hoe ziet het ondernemers-
klimaat er nu en straks uit?

Ruim veertig ondernemers uit de regio 
discussiëren woensdag 22 augustus 2018 
onder leiding van Frans Beskers aan een 
gezamenlijke tafel over deze brandende 
vragen. Zij zijn op uitnodiging van het Econ-
omisch Netwerk Capelle (ENC) deze keer te 
gast bij de gemeente Capelle aan den IJssel 
in Riverside Offices aan de Schaardijk op 
Businesspark Rivium. De deelnemer worden 
persoonlijk ontvangen door de nieuwe 
Capelse wethouder Harriët Westerdijk. 
En ook de nieuwe Krimpense wethouder 
economie en ondernemingsklimaat Anthon 
Timm is van de partij.

Zonder wrijving geen glans
De Capelse ondernemer Frans Beskers  
adviseert en coacht met zijn bedrijf De  
Rotterdamse Aanpak al 28 jaar onderne-
mers, organisaties en bedrijven in man-
agementvraagstukken. Ik zeg altijd “Doe 
wat gedaan moet worden en laat wat niet  
effectief is.” Zijn carrière als voormalig  
acteur en theaterproducent vormt de basis 
voor zijn creativiteit en het soepel leiden 
van gesprekken.

Nu investeren in de klant
 “Het gaat natuurlijk super,” zo opent Frans 
prikkelend de discussie. “Iedereen heeft de 
wind in de zeilen. Of toch niet? Waar loopt 
het nog stroef? En hoort dat niet erg bij het 
ondernemen? Want zonder wrijving geen 
glans.” 

Niet in alle branches schieten de omzet-
cijfers als een raket omhoog zo maakt Kees 
van Steensel duidelijk: “Ik zit in een heel 
traditionele sector: het verzekeringsbe-
drijf. De groeimarges zijn in mijn markt 
beperkt. Die is meestal niet hoger dan 
een procentje of twee, met soms een uit- 
schieter naar drie. En in verder automati-
seren zit echt niet alleen de sleutel. 

Daar is de rek wel een beetje uit. Je moet 
juist nu het contact met je klant niet ver-
geten en middelen ontwikkelen om hun 
belang duidelijker in je business model naar 
voren te brengen.” Dat betekent volgens 
hem daarom nu ‘in de goede tijd’ investeren 
om voor de lange termijn voort te kunnen.

Tonen van lef
Maar de wereld verandert in de 21e eeuw 
razendsnel, veel sneller dan daarvoor. 
“Heeft het überhaupt zin om met elkaar 
zo ver vooruit te kijken aangezien alles zo 
snel verandert? Gaat het niet gewoon om 
het pakken van kansen en tonen van lef, 
dat we in Rotterdam en daarbuiten graag 
willen tonen?”, vraagt Frans de aanwezige 
ondernemers.

Velen zien vooral kansen. “We hebben 
in het digitale tijdperk veel meer info en 
onderzoeksmiddelen tot onze beschikking 
om als ondernemer een betere keuze te 
kunnen maken. Je kan het geld maar een 
keer uitgeven, ga daarom op onderzoek 

uit”, Daar kan je als ondernemer enorm je 
voordeel mee doen”, aldus Ronald de Vos, 
uitgever in Krimpen aan den IJssel. Omdat 
de veranderingen zo snel gaan is het vol-
gens veel aanwezigen zaak om ieder jaar je 
langetermijnvisie te toetsen en bij te stellen 
wanneer nodig.

Oude en nieuwe denken
Tijdens de discussie komt vaak het verschil 
tussen oude en jonge garde ondernemers 
ter sprake. “Jongeren kijken heel anders 
tegen ondernemen aan dan zoals wij in 
onze generatie als beginnend ondernemer 
zijn opgevoed,” signaleert Pieter van  
Keulen van Adminbedrijf.nl dat hybride 
leren voor jonge financials mogelijk maakt. 

De 29-jarige ondernemer Bruce Kalloe be-
vestigt met zijn jonge bedrijf VALUE2U -dat 
opereert in de sociale zekerheid en admini-
stratie voor werkgevers- dit beeld. “Ik werk 
nu twee jaar met een jong team. Vrijheid 
is voor een ondernemer de grootste be-
loning. Wij geven die dan ook door aan de 
medewerkers, die ik zie als collega. Dat je 
niet meer van 9 tot 5 achter je desk hoeft 
te zitten.

Vrijheid en verantwoordelijkheid daar sturen 
we op. Dat is eigenlijk het nieuwe denken. 
En de digitale ontwikkelingen maken dat 
ook steeds meer mogelijk. Het gaat vooral 
om innerlijke discipline. Ook de winst gaat 
niet volledig naar mij. Wij beslissen samen 
over het inzetten en verdelen daarvan. Daar 
zit denk ik een hele andere fundering onder 
dan bij veel andere ondernemers, al weet ik 
dat die in bepaalde branches moeilijker is in 
te bouwen.“

‘Is deze kloof tussen het oude en nieuwe 
denken te slechten?’ vraagt Frans de aan-
wezige voor het merendeel 50+ onder-
nemers. “Je moet een combinatie zoeken 
tussen oude wijsheden en nieuwe vaar-
digheden.  Daarop moet je een strategie 
en visie zien te ontwikkelen,” aldus Kees 
van Steensel. Hij signaleert dat als het gaat 
om familiebedrijven jong bloed steeds 
vaker de ruimte krijgt om de zaken over 
een andere boeg te gooien, zonder dat 
de voortzetting van het bedrijf gevaar 
loopt. “Familiebedrijven hebben de beste 
groei omdat ze een strategie op de lange 
termijn hebben en continuïteit hebben  
ingebouwd.”
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Toekomstbestendig of niet?
De levenscyclus van producten en diensten 
wordt steeds korter. Dat geldt ook voor 
veel bedrijven in de regio. Als het gaat om 
continuïteit en levensvatbaarheid van de 
bedrijvigheid in de verre toekomst lopen 
de zienswijzen van de deelnemers behoor-
lijk uiteen. “Ik denk eerlijk gezegd dat mijn 
business dan niet meer bestaat”, zegt  
Ronald Vos. “Ik ben uitgever en werk met  
papier. Nu zijn mijn klanten nog 30-plus. 
Over twintig jaar zijn die ouder dan vijftig. 
Dat is een slinkende doelgroep, die niet ver-
jongt. Wel denk ik dat dienstverlening voor 
nieuw werk gaat zorgen. Die zal sterk veran-
deren doordat er een grote groep actieve 
ouderen als nieuwe doelgroep komt.”

De Krimpense wethouder Anthon Timm: 
“De samenstelling van bedrijven verandert 
zeer snel. Zelfs al binnen vijf jaar. Daarom 
is het belangrijk om een actuele mix te 
zoeken en is het belangrijk dat je inspeelt 
op de actuele ontwikkelingen. Ik zou als 
overheid niet teveel inzetten op een bedrijf- 
stak. Dat maakt je zo ontzettend kwets-
baar.” 

ENC-voorzitter Gert Abma denkt dat er on-
danks de voortschrijdende digitalisering de 
komende 20 jaar ook weer hang gaat 
komen naar meer handwerk, meer kwaliteit.  

Constant en hevig 
Frans Beskers: ”De veranderingen zijn con-
stant en hevig. We moeten niet achterover 
leunen, goed de focus behouden en ook 
met elkaar initiatieven nemen. De skills 
van de ondernemer en het vermogen om 
zich aan te passen, zullen altijd het verschil 
blijven maken. Ondernemen is innoveren.”
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CPB: Economie groeit, maar niet zonder risico’s

X

Onze economie ontwikkelt zich gunstig, 
zo blijkt uit de nieuwste raming van het 
Centraal Planbureau (CPB). De econo-
mie groeit dit jaar met 2,8% en volgend 
jaar met 2,5%. Dat blijkt uit de nieuwe 
cijfers voor 2018 en 2019, gepubliceerd 
in de concept Macro Economische Ver-
kenning 2019 (MEV) 

De economie groeit in 2019 door in een 
bovengemiddeld tempo, net als in 2017 
en 2018 het geval was. De consumptie van 
huishoudens, de overheidsbestedingen, 
uitvoer en bedrijfs- en woninginvesteringen 
dragen hieraan bij. De werkloosheid daalt 
in 2019 verder naar een historisch laag 
niveau van 3,5%. 

Risico’s 
Laura van Geest (directeur CPB): “Ook 
in economisch opzicht is het een mooie 
zomer, met aanhoudende groei en verder 
dalende werkloosheid. Maar het is niet 

Hoogste aantal vacatures in 12 jaar
Het aantal openstaande vacatures heeft 
een nieuw hoogtepunt bereikt. De span-
ning op de Nederlandse arbeidsmarkt is 
hiermee verder toegenomen. Het aantal 
vacatures steeg naar 251.000, een stij-
ging van 16.000 in het tweede kwartaal.  
Dat meldt het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Hiermee wordt het  
vorige record uit 2007 met ruim 2.000 
overtroffen.

Tegenover elke openstaande vacature  
stonden gemiddeld 1,4 werklozen. Hier- 
mee nadert deze verhouding het niveau 
van 2008, toen er 1,3 werklozen waren per 
openstaande vacature. 

De meeste vacatures kwamen erbij in de 
handel, het aantal nam daar toe met vier-
duizend banen. De horecabranche groeide 
met drieduizend banen. 

Hoogste aantal vacatures in 12 jaar

We worden hard geraakt door harde Brexit
De Brexit-onderhandelingen tussen  
Europa en Groot Brittannië verlopen 
moeizaam. Er wordt steeds vaker ge-
speculeerd over de mogelijkheid dat 
de twee partijen er helemaal niet uit-
komen. In dat geval zal er een hard-
Brexit volgen. Dat scenario is voor 
Nederland het meest ongunstig, zo  
berekende het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) in een rapport. 

Open economieën worden bovengemid-
deld hard geraakt. Daar waar voor de 
EU als geheel een harde Brexit voor een  
daling van een half procent in het BNP kan 
zorgen, zou dat voor Nederland weleens 

op ruim 1% kunnen uitkomen. Daarmee 
wordt onze economie na die van Ierland 
en het Verenigd Koninkrijk zelf, het aller-
hardste getroffen. 

Economische schade
Met nog maximaal een half jaar te gaan – in 
maart 2019 zal de Brexit in werking treden 
– lijken er inmiddels nog maar twee scena-
rio’s denkbaar. Er komt een soft-Brexit-deal, 
waarvan algemeen wordt aangenomen dat 
de EU de voorwaarden zal dicteren. Of geen 
deal en daarmee een hard-Brexit waarmee 
de economische schade het grootst is. 

Bron: Metaalkrant

In de zakelijke dienstverlening, industrie en 
het onderwijs kwamen er per sector  twee-
duizend banen bij. De banengroei in de af-
gelopen vier jaar is constant toegenomen, 
in totaal met 676.000 banen. De vorige 
periode van langdurige, constante banen-
groei was tussen 2005 en 2008. In die pe-
riode kwamen er bijna 800.000 banen bij.

Bron: CBS

alleen maar zonneschijn. Onzekerheden 
rond Brexit, het handelsbeleid van de VS 
en het economisch beleid in Italië kunnen 
het beeld doen kantelen. 

”De neerwaartse risico’s voor de economie 
zijn toegenomen. De handelsconflicten die 
kunnen uitmonden in een handelsoorlog 
zijn verder verscherpt. Het risico op een 
cliff edge Brexit wordt met de dag groter. 
Het economische beleid in Italië en de 
groeivertraging in een aantal opkomende 
economieën, zoals Turkije, brengen onzek-
erheid met zich mee voor het eurogebied.

Definitief op Prinsjesdag 
Op Prinsjesdag (18 september 2018) wordt 
de definitieve MEV gepubliceerd, waarin de 
uiteindelijke raming wordt toegelicht en 
een gedetailleerde analyse wordt gegeven 
van de Nederlandse economische situatie. 

Bron: CPB
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Deelbedrijf met 324 e-scooters in Rotterdam
Deelscooterbedrijf Felyx biedt zijn deel-
dienst binnenkort ook in Rotterdam aan. 
Dankzij een investering van 2 miljoen 
euro komen daar 324 e-scooters in om-
loop, naast de 108 die al in Amsterdam 
rondrijden. De investering werd gedaan 
door verschillende particuliere inves-
teerders en ABN AMRO, laat de start-up 
weten. In Rotterdam werd eerder dit 
jaar een intentieverklaring getekend 
door de gemeente om het bedrijf in de 
stad te introduceren.

Het hogere aantal scooters in Rotterdam 
hangt samen met  de grootte van het ge-
bied waarbinnen de scooters opgepikt en 
achtergelaten kunnen worden. In de haven-
stad is het gebied groter en daarmee ook 
het aanbod. “Mensen moeten niet langer 
dan twee minuten hoeven lopen voor een 
scooter”, aldus medeoprichter  Quinten  
Selhorst.  “Nu we in Rotterdam live zijn, 
gaan we kijken of onze inschatting van het 
gebruikersgebied klopt.”

‘Free-floating’
De start-up stelt dat de komst van de scoo-
ters met verschillende voordelen gepaard 
gaat. “Als je voor kleine stukken de auto en 
taxi laat staan, dan krijg je minder verkeers-
opstoppingen, minder uitstoot en ga je ook 
nog sneller van A naar B”, somt Selhorst op.

Een gebruiker kan met de Felyx-app overal 
een van de donkergroene e-scooters op-
pikken en weer neerzetten. Er zijn dus 
geen vaste plekken. Een goede uitwerking 
van dit zogenoemde free-floatingprincipe 
zou  volgens het bedrijf parkeeroverlast 
voorkomen. De gebruiker betaalt 30 euro-
cent per minuut. De scooters zijn begrensd 
op 25 kilometer per uur, waardoor gebrui-
kers de snelheidslimiet in binnensteden niet 
kunnen overschrijden.

430.000 kilometer
Felyx werd in de zomer van 2017 in Amster-
dam geïntroduceerd. Daar hebben de elek-
trische scooters in minder dan een jaar tijd 
zo’n 430.000 kilometer afgelegd. Daarmee 
is volgens het bedrijf 50 ton CO2 aan uit-
stoot voorkomen.

Bron: Felyx

Nederland mekka voor ondernemen
Nederland heeft voor de tweede keer 
op rij de beste condities ter wereld om 
te ondernemen. Dat blijkt uit de Global 
Entrepreneurship Monitor 2017/2018. 
Vergeleken met 2016 zijn met name 
de toegang tot financiering en over-
heidsondersteuning voor ondernemers 
verbeterd. 

In de Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) van 2015 bezette Nederland nog 
de tweede plaats. Zwitserland voorop. 
Daarvoor stond Nederland op positie drie 
(2014; 2013; 2012), vijf (2011) en veertien 
(2009). De score van Nederland is met 3,3 
procent gegroeid ten opzichte van 2016.

Innovatie economie
Nederland doet het vooral goed door de 
aandacht voor ondernemerschap in het 
onderwijs, overheidsondersteuning voor 
ondernemers en een goede infrastructuur. 
De toegang tot financiering, overheids-

ondersteuning en commerciële en pro-
fessionele infrastructuur zijn verbeterd 
vergeleken met vorig jaar. Nederland staat 
in de GEM bekend als een door innovatie 
gedreven economie. 

Voor innovation-driven economieën liggen 
de grootste beperkingen voor onderne-
merschap in ondernemerschapsonderwijs 
op de basisschool, overheidsbeleid op ge-
bied van belastingdruk en regelgeving, 
R&D transfer en ondernemingsfinancier-
ing. Juist op deze punten doet Nederland 
het relatief goed.

Beperkingen
Naast inzicht in het ecosysteem voor 
ondernemers, brengt de GEM ook onder-
nemerschapsintenties en ambities in kaart. 
Daar is nog wat te winnen. Het valt op 
dat Nederlanders wel kansen zien in het 
ondernemerschap (plaats 4 van 54), maar 
in vergelijking relatief lage intentie heb-

ben om te ondernemen (plaats 46), hun 
competenties laag inschatten (plaats 36) 
en relatief meer angst hebben om te falen 
(plaats 42).

Bron: deondernemer.nl
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Gebiedscommissie en 
wijkcomités weer 
aan de slag

De gebiedscommissie Prins Alexander 
en de wijkcomités voor Zevenkamp en  
Nesselande zijn weer aan de slag. De 
eerste bewonersinitiatieven zijn toe-
gekend. Wij zijn erg benieuwd naar wat 
het nieuwe college gaat doen met de 
ingediende wijkagenda’s, dat wordt een 
testcase. Doen de wijken en buurten, 
ook buiten de stadsring, er echt toe?  

We hebben over het gebied van en rondom 
Alexandrium een brief geschreven, meer 
daarover leest u elders in dit nummer.  
De gebiedscommissie dringt daarin bij de 
Rotterdamse gemeenteraad en het college 
aan om programma Oost af te maken en de 
resultaten te borgen. Het gaat om buiten-
ruimte, veiligheid in de wijk en maatschap-
pelijke ondersteuning. Op 6 september 
werd het Prins Alexanderplein door dijkgraaf 
Hans Oosters van het Hoogheemraadschap  
geopend. Dat plein heeft nu de kleuren van 
de polder, blauw en groen met een prachtige 
foto op de glazenwand van rietkragen die 
thuis horen in ons vroegere polderland- 
schap. Verder komen er diverse activiteiten 
om het plein te verlevendigen tot een echt 
kloppend Hart van Alexander. Deze inrich-
ting is tijdelijk. Samen met de ondernemers 
gaat de gemeente werken aan een nieuwe 
permanente inrichting van het plein.

Ook de Green Business Club Prins Alexander 
gaat van start en wel op 31 oktober as. De 
GBC is een samenwerking van bedrijven 
rond Alexandrium met als thema duur-
zaam. Ook hier leest u meer over in deze 
uitgave. De gebiedscommissie steunt beide 
initiatieven actief. Het nieuwe college is  
ambitieus met verduurzaming en mobiliteit. 
Daarbij  moeten voorzieningen bereikbaar 
blijven, maar mogen wijken niet vollopen 
met bezoekers en werkers van winkels en 
bedrijven. 

Ron Davids 
Gebiedscommissie 
Prins Alexander

Woord van 
Ron Davids

Vergaderingen 
gebiedscommissie en 
wijkcomités
Via de gebiedscommissie en de wijkcomités kunnen de Rotterdammers in Prins 
Alexander invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken. De wijken  
Nesselande en Zevenkamp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. 
De overige wijken in het gebied door de gebiedscommissie. De leden van ge-
biedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het 
stadsbestuur. Hun vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom, en kunt 
ook inspreken. Meer informatie hierover via rotterdam.nl/prinsalexander.

Vergaderingen Gebiedscommissie Prins Alexander op dinsdagen:
18 september in de Open Hof, Hesseplaats 441 (Ommoord)
16 oktober in De Hoeksteen, Mombassaplaats 4-400 (Oosterflank)
13 november in de Rendierhof, Rendierstraat 3 (Kralingseveer)
4 december in de Open Hof, Hesseplaats 441 (Ommoord)
 
Vergaderingen van wijkcomité Nesselande op donderdagen:
20 september in De Knoop, Robert van Het Hoffstraat 10-30
18 oktober in De Knoop, Robert van Het Hoffstraat 10-30
29 november in De Knoop, Robert van Het Hoffstraat 10-30
13 december in De Knoop, Robert van Het Hoffstraat 10-30
 
Vergaderingen van wijkcomité Zevenkamp op donderdagen:
27 september in De Vijf Havens, Zevenkampsering 40
11 oktober in De Vijf Havens, Zevenkampsering 40
15 november in De Vijf Havens, Zevenkampsering 40
6 december in De Vijf Havens, Zevenkampsering 40



In juli van dit jaar hebben de gebiedscommissie Prins Alexander en de wijkcomités 
Zevenkamp en Nesselande de wijkagenda’s vastgesteld. Een ‘wijkagenda’ vervangt 
met ingang van de nieuwe collegeperiode het gebiedsplan. De wijkagenda bevat 
voor een periode van vier jaar, parallel aan de duur van het collegeprogramma, 
voor elk van de 43 wijken vijf doelen. De wijkagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in 
wijkactieplannen. 

Om met deze systematiek te oefenen is in enkele gebieden in 2017 gewerkt met een wijk-
actieplan. Voor 2018 heeft elk gebied een wijkactieplan voor dat jaar. In de begroting 2018 
zijn deze wijkactieplannen 2018 opgenomen. Voor de begroting 2019 gaat dat nu voor alle 
gebieden, wijkraden en wijkcomités gelden.

Per wijk kunnen de vijf gekozen thema’s natuurlijk verschillen, iedere wijk is weer anders. 
Naast de wijkagenda’s heeft de gebiedscommissie ook een advies opgesteld voor het 
winkel- en ondernemersgebied Alexandrium. Dit gebied is mede van stedelijk belang. Met 
het behandelen van de begroting 2019 door de gemeenteraad in december worden ook 
de wijkagenda’s definitief vastgesteld en in de begroting opgenomen

Thema’s in de wijken
Voorafgaande aan het opstellen van de wijkagenda’s werden in de wijken bijeenkomsten 
gehouden voor bewoners, besturen en ondernemers. Zo kwam de invulling en prioriter-
ing van de diverse thema’s van de grond. Het Lage Land koos voor een duurzame wijk, 
droge voeten en grotere variatie aan woningen voor senioren. Oosterflank wil meer veilig-
heid en betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte. Prinsenland en ‘s Graveland 
vragen meer inzet voor het Prinsenpark en stabiele thuissituatie voor gezinnen. Ommoord 
zit vooral met het toenemende verkeer in en door de wijk. Met de komst van de A13/A16 
zal dat alleen maar toenemen. Het onderhoud aan wegen, paden is ook hard nodig. De 
wijk Kralingseveer heeft nu geen OV meer, de gebiedscommissie is bezig met het orga-
niseren van alternatief vervoer. Blijft over Zevenkamp en Nesselande. De laatste wijk 
vraagt vooral aandacht voor het strand en de boulevard. Meer diversiteit in aanbod, 
zomerprotocol door het jaar heen en het motorgebeuren. Zevenkamp tenslotte wil ver-
sterking van het winkelgebied Ambachtsplein, verkeersveiligheid op de Zevenkampsering 
en een stabiele thuissituatie voor probleemgezinnen. Te veel gezinnen zitten in de knel.

Vasthouden wat is bereikt, verder bouwen aan Prins Alexander
De afgelopen vier jaar heeft het zogenaamde programma Oost veel goeds gebracht in de 
wijken. Voor de buitenruimte, de wijkveiligheid en steun aan ouderen en gezinnen. Het 
programma is nog niet af. Daarom wil de Gebiedscommissie dat enerzijds de herinrichting 
van de buitenruimte in diverse wijken wordt afgemaakt en anderzijds sociale  
programma’s nu gewoon tot het vaste aanbod van de gemeente gaan behoren, denk aan 
bijvoorbeeld wijkconciërges.
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Gebiedscommissie Prins Alexander

Van gebiedsplan naar 
wijkagenda en wijkactieplan

Wijkagenda’s voor Prins Alexander vastgesteld

10 juli 2018 
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Het Prins Alexanderplein, het centrum van Prins Alexander onderging een meta-
morfose. Stichting Hart voor Prins Alexander zocht naar een manier om het plein te 
markeren als hart van dit stadsdeel, en schreef samen met CBK Rotterdam een prijs- 
vraag uit voor een inrichtingsplan van 
het plein. De hoofdvraag was om na te  
denken over de rol van het water en 
de polder. Ontwerpstudio 75B won de 
opdracht met een radicaal en kleurrijk 
voorstel, dat dit deel van de stad visueel 
markeert als polder, als laagste punt van 
de stad, en als hart van de wijk. Voor een 
periode van twee jaar kleurt het plein 
blauw en groen. De totstandkoming van 
het kunstwerk is, van prijsvraag tot uit-
voering, ontwikkeld en ondersteund door 
BKOR, het programma Beeldende Kunst 
en Openbare Ruimte van CBK Rotterdam.  

‘Er is kleur nodig om dit plein weer kleur 
te geven. Ons ontwerp laat de bezoeker 
onderdeel zijn van het kunstwerk door 
een abstracte vertaling van de polder en 
het water (blauw en groen) op de vloer en 
aan de wand’, aldus Pieter Vos van 75B. 
De kleuren zijn dus een verwijzing naar 
de veenpolder waaruit ooit de Alexander-
polder verrees en naar het feit dat de  
polder 6 meter beneden NAP ligt. 

Ook vormen ze een symbool voor trots; trots op wonen in de polder die 
zonder ‘mensenhanden’ nooit zou kunnen bestaan. Het water in de  
polder wordt immers continu in toom gehouden waardoor we dagelijks 
droge voeten houden - tegenwoordig een actueel en urgent thema - en 
waardoor dit stadsdeel zoveel mogelijkheden voor recreatie biedt. De 
kleuren verwijzen dus ook naar het vele water en groen in Prins Alexander 
waardoor het er zo fijn wonen en recreëren is.
 
Behalve de blauwe kleur op het plein zelf, zijn er de afbeeldingen van polderland- 
schap op de gebouwen. Pieter Vos van 75B: “Het beeld, Space Time II van Joost Baljeu 
komt in zekere zin met z’n voeten in het water te staan en krijgt een nieuwe achtergrond. 
De glazen gevel aan het plein wordt voorzien van een foto van de polder en de dijk die  
verwijst naar de prachtige polder die nog heel dichtbij is, maar onzichtbaar voor de  
stedeling, reiziger, winkelier en bewoners. Het beeld van Baljeu komt in de natuur te 
staan. Eigenlijk het tegenovergestelde van de aanwezige kastanjeboom, die juist uit de 
natuur (polder) is gehaald en nu op de ‘stenen dijk’ staat op het plein.’ 

Radicale en kleurrijke ingreep 
op het Prins Alexanderplein
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Gebiedscommissie Prins Alexander

Het nieuwe Prins Alexanderplein met het gerealiseerde kunstwerk werd onlangs  
officieel geopend. De feestelijke opening was tevens kick-off voor een lang-lopend cultureel  
programma voor jong en oud op het plein.

Meer over het nieuwe plein is te lezen op www.prinsalexanderplein.nl

Sinds juni 2015 zet de Gemeente Rotterdam zich in voor de samenwerking aan een 
kwaliteitsimpuls voor het stationsgebied Rotterdam Alexander. De directe aanleiding 
was het initiatief van NS, ProRail en RET voor de verbouwing van het metro- en trein-
station Rotterdam Alexander. Verschillende partijen hebben zich bij deze ontwikkeling 
aangesloten en hebben een alliantie gevormd.
 
De Alliantie Stationsgebied Rotterdam Alexander is gericht op het smeden van samen-
werking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen die het verschil kun-
nen maken in het centrumgebied van Prins Alexander. Van projectontwikkelaar tot 
maatschappelijke stichting, van horecaondernemer tot vervoerder. De Stichting Hart 
van Prins Alexander maakt onderdeel uit van de Alliantie en richt zich op het creëren van 
een Hart van Prins Alexander op het Prins Alexanderplein: een prettige en attractieve 
verblijfsplek. De totstandkoming van het kunstwerk op het Prins Alexanderplein wordt 
ook mogelijk gemaakt door CBK Rotterdam en Hoogheemraadshap van Schieland en de 
Krimpenerwaard.

‘‘De metamorfose 
van het plein is een 
tijdelijke ingreep, 
die zowel de trots 
op de polder wil 
laten zien, als de 
urgentie van goed 
watermanagement.’’
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Het lidmaadschap staat open voor bedrijven en  

organisaties met een vestiging in het stadsgebied Prins 

Alexander of nabije omgeving. Bel naar het secretariaat 

010 421 46 13 voor inschrijving of een vrijblijvende 

kennismaking. Een mail sturen kan ook naar: 

secretaris@businessclubpa.nl

De BusinessClub Prins Alexander is een netwerkorganisatie. 

Door ondernemers en organisaties in het stadsgebied 

Prins Alexander bijeen te brengen streven we ernaar het 

ondernemersklimaat te versterken. 

Word ook lid!

Netwerken en kennisoverdracht 
is ons doel

www.emiellops.nl

www.emiellops.nl

www.emiellops.nl

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl
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Eke Gerritsma

Buurtwerk: talent en krachtgericht in de buurt

William Bos 

Mijn naam is Eke Gerritsma en ik werk 
voor Buurtwerk. Talent- en krachtge-
richt welzijnswerk, dat is onze exper- 
tise. Zo geven wij vorm aan onze  
missie; ‘een veerkrachtige buurt, waar 
het goed opgroeien is en iedereen  op 
zijn of haar eigen manier meedoet’. 

Buurtwerk draagt dus bij aan het welzijn 
van bewoners én hun buurt, met onze aan-
dacht op kansen en mogelijkheden creëren 
we ruimte voor ontwikkeling. Want wat 
aandacht krijgt, groeit. Wellicht hebt u onze  
jongerenwerkers wel eens af zien gaan 
op een overlastsituatie of activiteiten zien 
doen op een (school)plein. 

Of ons tuinteam bestaande uit vrijwilligers 
met groene vingers aan de slag gezien 
bij mensen die hun tuin niet (meer) zelf- 
standig kunnen onderhouden en geen  
tuinman kunnen betalen. Zodat de buurt 
niet verloedert.

Broedplaats voor ondernemerschap
Buurtwerk en de ondernemers van Prins  
Alexander ontmoeten elkaar regelmatig. 
Vele activiteiten  zoals de Huttenbouw kun-
nen rekenen op sponsoring  van onderne-
mers. Hiermee bezorgen we de kinderen 
in Prins Alexander een heerlijke dag. Of 
de Quiet waarbij ondernemers helpen 
armoede te verzachten door diensten of 
goederen aan te bieden die mensen niet 
zelf kunnen betalen. Denk aan een keer 
naar de kapper en een tweedehands fiets. 
En natuurlijk het Wijkbedrijf waar we samen 
met lokale ondernemers, zorgbedrijven en 
welzijn een broedplaats van ondernemer-
schap creëren. Ikzelf houd me bezig met 
innovatie en productontwikkeling. En ben 
in die hoedanigheid altijd op zoek naar 
nieuwe kansen en mogelijkheden voor 
meer samenwerking. Omdat ik denk dat 
we samen meer impact kunnen krijgen. Ik 
verheug me dan ook om jullie te ontmoeten 
en ideeën uit te wisselen.

In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

Sprank: Kantoorinrichting draagt bij aan succes
Mijn naam is William Bos en sinds een 
aantal maanden ben ik verantwoorde-
lijk voor projectbegeleiding, het bouw-
en en onderhouden van klantrelaties 
bij Sprank Interieurprojecten. 
Bij Sprank werken mensen die geloven 
dat een goede kantoorinrichting bij- 
draagt aan het succes van bedrijven. 

Wij zijn daarom iedere dag aan het werk 
om ons zelf te verbeteren, inspiraties op te 
doen, te onderzoeken, kennis te vergaren 
en nooit te snel tevreden zijn met het re-
sultaat. De projecten die we nu realiseren 
zijn beter dan de projecten die we 10 jaar 
geleden of vorig jaar hebben gerealiseerd. 
Wij willen geen duidelijke Sprank hand-
tekening in onze ontwerpen qua stijl, 
vorm of kleur, maar een sfeer en beleving 
creëren die bij uw bedrijf past. We nemen 
u mee in onze gedachtewereld, door-
breken de routine, zullen u uitdagen, over-
donderen, verbazen en tevredenstellen.

Het interieur van uw kantoor, school of 
zorginstelling zal anders, unieker en duur- 
zamer zijn dan die van de bedrijven of 
instelling die naast u zijn gevestigd. Uw 
bedrijf en/of product is toch ook anders 
dan dat van uw buren?

Wij richten ons op projecten waar we toe-
gevoegde waarde kunnen leveren, klein of 
groot, huisvestingsadvies, de levering van 
een enkel product, ontwerp of de realisatie 
van een totale kantoorinrichting, gebruiks-
klare huisvesting.

We leggen de lat hoog, willen er niet onder-
door, kwaliteit is het nieuwe normaal.

Tot slot ben je op werkdagen altijd welkom 
in ons prachtige pand in Hillegersberg- 
Zuid. Ben je in de buurt, dan staat er een 
kopje koffie voor je klaar. 

www.sprank.nl



Als er een moment is aangebroken om 
een voorsprong te nemen, dan is dat 
moment nu. 

Profi teer van Audi Excellent Deals op 
diverse Audi modellen uit voorraad. Niet 
alleen kunt u direct rijden in de Audi van 
uw keuze, u kunt bovendien rekenen op 
aantrekkelijke voorwaarden voor leasing, 
fi nanciering en verzekering. 
Ziet u zichzelf binnenkort al excelleren 
achter het stuur van uw favoriete Audi?

Ontdek uw voordeel op 
www.mdekoning.nl/audi of 
bij ons in de showroom.

Audi A1
Tot € 8.003,- voordeel

Audi A3
Tot € 7.444,- voordeel

Audi A4
Tot € 9.339,- voordeel

Audi Q2
Tot € 7.241,- voordeel

Audi A5
Tot € 8.462,- voordeel

Audi Q5
Tot € 9.698,- voordeel

Excellente deals  •  Ruime keuze  •  Direct rijden

M. de Koning
Wormerhoek 5-7, 2905 TX  Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 45 99 450
www.mdekoning.nl

Audi Excellent Deals 
Bij M. de Koning

Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

Arbeid in balans?
Of het nu door de betere staat van de 
economie komt is niet te zeggen, maar 
de gedachte bij het huidige kabinet is 
weer dat het voor werkgevers aantrek-
kelijker moet zijn om mensen in vaste 
dienst te nemen. Voorheen, en nog-
maals, of dat nu door de toen slechte 
staat van de economie kwam, was het 
credo dat het arbeidsrecht flexibeler 
moest zijn (waardoor het aantal flex-
werkers enorm is toegenomen). Maar 
het is nu klaarblijkelijk weer anders. Er 
is dus een nieuwe Wet arbeidsmarkt in 
Balans in de maak, waarin een aantal 
maatregelen worden voorgesteld. 

•	 Ontslag wordt ook mogelijk als er 
sprake is van een optelsom van om-
standigheden, de zogenaamde cu-
mulatiegrond. Nu moet de werkgever 
aan 1 van de 8 ontslaggronden volle-
dig voldoen. Deze nieuwe negende 
grond geeft de rechter de mogelijk-
heid omstandigheden te combineren.   
De werknemer kan een halve transi-
tievergoeding  extra  krijgen (bovenop 
de transitievergoeding), wanneer de 
cumulatiegrond gebruikt wordt voor 
het ontslag.

•	 Werknemers krijgen vanaf de eerste 
dag recht op een transitievergoeding 
(ontslagvergoeding), ook tijdens de 
proeftijd.

•	 Er komt een regeling voor kleine werk-
gevers om de transitievergoeding te 
compenseren als ze hun bedrijf moe-

ten beëindigen wegens pensionering 
of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt 
in aanvullende regelgeving.

•	 Verlenging van de proeftijd voor vaste 
contracten van 2 maanden naar 5 
maanden.

•	 De opeenvolging van tijdelijke con-
tracten (de ketenbepaling) wordt ver-
ruimd. Nu is het mogelijk om aanslui-
tend 3 contracten in 2 jaar te aan te 
gaan. Dit wordt 3 jaar.

•	 Ook wordt het mogelijk om de pauze 
tussen een keten tijdelijke contract-
en per cao te verkorten van 6 naar 3 
maanden als er sprake is van terug-
kerend tijdelijk werk dat maximaal 9 
maanden per jaar kan worden gedaan.

•	 Daarnaast komt er een uitzonder-
ing op de ketenregeling voor in-
valkrachten in het primair onderwijs 
die invallen wegens ziekte.

•	 Werknemers die op payrollbasis 
werken, krijgen dezelfde arbeidsvoor-
waarden  als de werknemers die in 
dienst zijn bij de opdrachtgever, met 
uitzondering van pensioen waar een 
eigen regeling voor geldt. De definitie 
van de uitzendovereenkomst wordt 
niet gewijzigd.

•	 Er worden maatregelen genomen 
om verplichte permanente beschik-
baarheid van oproepkrachten te 
voorkomen. Zo moet een werknemer 
minstens 4 dagen van tevoren worden 
opgeroepen door de werkgever. Ook 
houden oproepkrachten recht op loon 

als het werk wordt afgezegd. De ter-
mijn van 4 dagen kan bij cao worden 
verkort tot 1 dag.

•	 De WW-premie wordt voor werkgevers 
voordeliger als ze een werknemer een 
vaste baan aanbieden in plaats van 
een tijdelijk contract. Nu is de hoogte 
van de WW-premie afhankelijk van de 
sector waar een bedrijf actief in is.

Balans of onbalans?
Of deze wet ook daadwerkelijk voor bal-
ans gaat zorgen is, zoals altijd, afwachten. 
In een goede economie zullen werkgevers 
wel geneigd zijn om meer mensen in vaste 
dienst aan te nemen. Bij een weer slechter 
wordende economie zal het waarschijn-
lijk wel weer een wet in onbalans worden, 
maar dan komen er vast weer nieuwe 
wetsvoorstellen.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
Postbus 84233 
3009 CE Rotterdam 
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
tel:  010-2204400 
fax: 010-2204499



Eetcafé Otto Hahn
Binnenhof 14 

3069 KV Rotterdam 
T: 010 455 11 88 

info@ottohahn.nl

Openingstijden
Ma: 10.00 - 24.00 uur 
Di t/m do: 09.30 - 24.00 uur
Vr en za: 09.30 - 02.00 uur 
Zo: 12.00 - 24.00 uur

Otto Hahn Eten & Drinken is een gezellige en moderne 
eet- en drinkgelegenheid in winkelcentrum Binnenhof. 

Iets te vieren? Vraag altijd even naar de mogelijkheden, want die 
zijn er. Voor bedrijfsborrels, familie-etentjes 
of zakenlunch. 
 
Zien we u snel?

Gezellige 
feestavonden!

Regelmatig zijn er 
bekende bandjes en 

volkzangers. Houdt onze 
facebookpagina 

in de gaten.

Vermogensbeheer, vermogensadvies          vermogensinzichtVermogensbeheer, vermogensadvies          vermogensinzicht

T  010 - 254 03 30
E  beleggen@efi denz.nl
W  efi denz.nl

Bezoekadres
Rotterdam The Hague 
Airport
Linatebaan 69b, Rotterdam
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mr. Kees van Steensel RAiA

‘Financieel’ 
gezien

De economie lijkt nog steeds op volle  
toeren te draaien. Record na record 
wordt gebroken. Ik wil nu niet de nega-
tieve jongen gaan uithangen, maar er 
beginnen zich wel wat wolkjes op te 
bouwen in het zo zonnige onderne- 
mingsklimaat. En de grootste donkere 
wolk is wat mij betreft de “wie heeft de 
langste cultuur”. Nu zult u zeggen: moet 
dat zo banaal? Ja, ik denk toch dat deze 
term de cultuur, die een aanmerkelijk 
deel van het bedrijfsleven beheerst, 
het beste omschrijft. En niet alleen het 
bedrijfsleven. 

U zult inmiddels ook ontdekt hebben dat 
de mannen die de wereldeconomie be-
palen de afgelopen jaren eenzelfde cultuur 
hebben overgenomen. De basis is niet 
samenwerken of één en één is drie, maar 
vol gaan voor het eigen gewin. Alle toon-
aangevende wereldleiders lijken aange-
stoken te zijn met het virus van eigen gewin 
ten koste van anderen. Korte termijn resul-
taat is leidend. Dat zie je ook in delen van 
het bedrijfsleven terug. 

Ook onze branche lijkt weer helemaal terug 
bij het verdienen als hoofdmotto. Dit terwijl 
er vijf jaar geleden echt een stroming was 
die vol ging voor een mooi eindproduct 
voor de klant. 

Samenwerken als motto lijkt ook niet meer 
sexy te zijn, nee “big is beautiful” vult onze 
vakpers. Collega’s nemen partijen over om 
bij de top vijfentwintig van Nederland te 
mogen horen: lekker boeiend! Wat schiet 
de klant daarmee op?  

Lichtpuntjes
Maar nu genoeg zwartgalligheid. Er zijn 
ook lichtpuntjes! Als ik in de regio kijk, zie ik 
in Capelle en Prins Alexander dat de ruimte 
die geschapen wordt door een bloeiende 
economie gebruikt wordt om infrastruc-
tuur te verbeteren, leefbaarheid van de 
regio te vergroten en in duurzaamheid te 
investeren. Je ziet in Capelle een gemeente 
ontstaan waar het steeds prettiger wonen 
is. Dat geldt ook voor Prins Alexander. Zij 
investeren in hun klanten, de bewoners. Zij 
werken samen met bewoners en bedrijven 
om een leefbare samenleving te scheppen.

Dat zou ook de basis van het bedrijfsleven 
moeten zijn: in goede tijden investeren 
in een beter product voor de klant om in 
slechte tijden leidend te zijn in de eigen 
markt en dus te overleven. Daarvoor 
hoef je niet bij de top vijfentwintig van de 
branche te behoren. Er moet alleen een 
ondernemer achter staan die met zijn kop 
de goede kant op kijkt en niet een inves-
teringsfonds dat stuurt op kort rendement.

Die gedachte zie ik ook terug in een club 
ondernemers in Prins Alexander die sa-
menwerken om de regio voor bewoners en 
bedrijfsleven te verduurzamen: The Green 
Business Club. Eerst dacht ik: ‘daar heb ie 
weer zo’n kluppie dat moet laten zien dat 
zij groen zijn: dat verkoopt beter’. Nee, die 
gasten  lopen echt de goede kant op!

Meer ‘samen’
Wat ik eigenlijk wil zeggen: leer van het 
verleden. Periodes waar narcisten over-
heersten zijn van alle tijden. Echter, in de 

periodes waar mensen met elkaar samen-
werkten en zich ten dienste van de samen-
leving stelden werden duurzame waarde-
volle samenlevingen gecreëerd, waarvan 
iedereen profiteerde. Het is niet alleen 
aan de wereldleiders om samen te werken 
en een positief stempel te drukken op de 
planeet, maar daar zijn ook bewoners en 
ondernemers (klein en groot) voor nodig 
om een samenleving te dragen. Nu wordt 
het wel heel idealistisch. Laat ik het dan 
anders zeggen. Willen wij niet van hoog-
tijdagen met een big bang naar crisis gaan 
is het motto wat mij betreft: minder “wie 
heeft de langste” en meer ”samen”. Daar 
kan je zoveel mooie dingen mee bereiken…

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 
3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

Wie heeft de langste?



Ondernemersnieuws

26

ING: minste faillissementen van de eeuw
Het aantal faillissementen daalt dit 
jaar waarschijnlijk met 10 procent, ver-
wachten economen van ING. Dat zou 
het laagste niveau van deze eeuw zijn. 
Uit cijfers van de bank blijkt dat in het 
afgelopen halfjaar  1.829 bedrijven fail-
liet gingen.  Dat zijn 13 procent minder 
faillissementen dan een jaar geleden.

Vooral in de bouw en de zakelijke dienst-
verlening gaan minder bedrijven op de fles. 
Binnen de detailhandel en de zorg kwamen 
juist meer faillissementen voor dan een 
jaar eerder.

Structurele uitdagingen
Volgens ING-econoom  Katinka Jongkind is 
de daling minder sterk dan in voorgaande 
jaren. Vanwege gunstige economische voor-
uitzichten gaan minder bedrijven failliet. 
“Maar zij staan ook voor structurele uitda-
gingen, zoals veranderend consumenten-
gedrag en nieuwe technologieën.” Zo heeft 

de zorgsector nog steeds last van de her-
vormingen en bezuinigingen in voorgaande 
jaren. In de detailhandel verkeren veel 
winkeliers, ondanks stijgende consumen-
tenbestedingen, structureel in zwaar weer. 

Starters versus oudere bedrijven
De kans op een faillissement is voor star-
tende en volwassen bedrijven vrijwel gelijk. 
Uit een analyse onder mbk-bedrijven blijkt 
dat van de ondernemingen die failliet gaan 
zo’n  29 procent  minder dan drie jaar be-
stond. Een derde van de failliete bedrijven 
bestaat tien jaar of langer. De oorzaken zijn 
wel heel anders. Oudere bedrijven gaan 
vaak failliet, omdat hun product niet langer 
relevant is of het verdienmodel niet meer 
klopt. Bij starters  gaat het  vaak mis door 
een gebrek aan ondernemerskwaliteiten, 
te weinig kapitaal of te weinig interesse van 
de markt.

Bron ANP

Rotterdamse Kantorenmarkt krabbelt op
De kantorenmarkt herstelt zich. Zo 
ook de kantorenmarkt in Rotterdam. 
De stad wordt steeds aantrekkelijk als 
vestigingslocatie voor bedrijven. Het 
aantal leegstaande kantoren is er de 
afgelopen jaren afgenomen. Doordat de 
vraag naar kantoren herstelt, wordt er 
meer gebouwd en verouderde kantoren 
worden gerenoveerd of omgebouwd tot 
woningen of hotels. 

In het eerste kwartaal van 2018 stond 
veertien procent leeg. In 2013 was de leeg-
stand nog achttien procent. Dat staat in 
een onderzoek van vastgoedadviesbureau 
CBRE naar de Rotterdamse kantorenmarkt. 
Het rapport werd afgelopen juni 2018 ge- 
presenteerd op de vastgoedbeurs Provada.

Inhaalslag
De leegstand in Rotterdam is nog wel groter 
dan in andere steden als Utrecht en Den 
Haag. Maar de Rotterdamse kantorenmarkt 
is bezig met een inhaalslag. De aantrek-
kende economie zorgt voor meer vraag 
naar kantoorruimte. Beleggers hebben 
groeiende interesse in kantoorpanden die 
zijn gemoderniseerd. Verwachting is dat de 
leegstand in de komende jaren door trans-
formaties verder zal dalen, zoals afgespro-
ken in het Convenant Aanpak Kantoren. Bron: gemeente Rotterdam
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Ondernemers positief ondanks personeelstekort
Een kwart van de ondernemers onder-
vindt belemmeringen door een tekort 
aan arbeidskrachten. In de bouwsector 
meldt maar liefst 39 procent van de 
bedrijven dat ze hier last van hebben. 
Dat melden onder meer het Centraal  
Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer 
van Koophandel en MKB-Nederland 
op basis van de Conjunctuurenquête  
Nederland.

Voor het eerst sinds 2008 hebben onder-
nemers in de bouw het vaakst van alle sec-
toren te maken met een tekort aan arbeids-
krachten. Naast de bouwsector worden ook 
de zakelijke dienstverlening en de sector 
vervoer en opslag relatief sterk belemmerd 
door te weinig arbeidskrachten. 

Hier schommelen de tekorten rond de 
30 procent. Begin 2016 meldde slechts 5 
procent van de bedrijven een tekort als 
belemmering. Sindsdien is dit percentage 
elk kwartaal toegenomen, tot 25 procent in 
het derde kwartaal van 2018. Het tekort bij 

bouwbedrijven was in het tweede kwartaal 
nog 19 procent. De stemmingsindicator lag 
toen  volgens de index van het CBS op  
27,1 punten. 

Autobranche in mineur
Het ondernemersvertrouwen komt in het 
derde kwartaal gemiddeld uit op 15, wat 
0,8 punten hoger is dan vorig kwartaal. 
Al sinds 2014 is de stemming onder de 
ondernemers positief. Het ondernemers-
vertrouwen in de bouw is nu, ondanks het 
opgelopen personeelstekort, toegenomen 
tot 32,5 punten. Groothandelaren zijn 
met 20 punten bovengemiddeld positief 
gestemd, en komen 2 punten hoger uit dan 
in het tweede kwartaal.

Ondernemers in de autohandel en -repara-
tie zien de zaken niet rooskleurig in. Hun  
vertrouwen zakte van een matige 6,7 punten 
in het tweede kwartaal naar 0,8 punten in 
de min.

Bron: nu.nl

Opbrengsten industrie stijgen 7e kwartaal op rij
De groei van de Nederlandse industrie 
blijft voortduren. Producenten in deze 
sector zetten in het tweede kwartaal van 
dit jaar 6,7 procent meer om dan in de-
zelfde periode in 2017. De opbrengsten 
in de industrie stijgen daarmee al zeven 
kwartalen op rij, meldt het Centraal 
Bureau van de Statistiek (CBS). 

De omzet nam in 2018 in alle hoofd-
branches van de industrie toe. Die groeide 
het meest in de aardolie-, chemische, far-
maceutische en rubber- en kunststofpro-
ductenindustrie met 11,3 procent. Binnen 
deze branche behaalden voornamelijk de 
aardolieproducenten zowel binnen als 
buiten Nederland een stevige groei van 
27,5 procent. In de andere deelbranche 
van de aardolie-, chemische, farmaceu-
tische en rubber- en kunststofproductenin-
dustrie nam de omzet toe, maar minder 
fors dan in de aardolie-industrie. De afzet-
prijzen stegen in de aardolie-industrie ook 
het hardst: 27,8 procent. 

Voedingsindustrie blijft achter
De voedings- en genotmiddelenbranche 
bleef met een groei van 1,1 procent achter 
op de rest. Hoewel de omzetten van voe-
dingsmiddelenindustrie (-0,3 procent) en 

tabaksindustrie (-5,3 procent) krompen, 
kwam de ontwikkeling in de gehele branche 
wel positief uit door een stijging van 18,5 
procent voor de producenten van dranken 
(18,5 procent).

Vertrouwen daalt
Industriebedrijven zijn nog altijd overwe-
gend positief over de toekomst, maar het 
producentenvertrouwen daalt. Het groot-

ste probleem blijft volgens ondervraagde 
industriëlen een tekort aan personeel. Bij 
een peiling van het CBS gaf 21 procent aan 
belemmerd te worden door een gebrek 
aan arbeidskrachten, tegen 14 procent een 
jaar eerder.

Bron: ANP



Barbizonlaan 82
2908 ME  Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE  Rotterdam
T 010 - 220 44 00
F 010 - 220 44 99
E be@haijwende.nl 

Zaken zijn er om op te lossen,
dat appeltje schillen wij wel vaker.

De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-profi t) organisaties. 
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk
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Gert-Jan van Witteloostuijn

‘Bedrijfs-
economisch’ 
gezien

‘De economie gaat voor de wind!’ Klopt dit wel?
De zomer is meteorologisch voorbij en 
ondergetekende heeft zijn vakantie 
‘gelukkig’ nog niet gehad. Ik ga liever 
niet in het hoogseizoen. En de stijgende 
vraag naar advies dat aansluit bij het 
onderwerp van dit nummer is ook een 
reden. Groeiplannen, financieringsvraag- 
stukken. Ze zijn de onderwerpen van 
elk gesprek. Toen ik echter deze kop las, 
ging er meteen door mijn hoofd: “Klopt 
dit wel?”. 

Natuurlijk, we zien dat er meer gebeurt, 
dat de cijfers op radio en TV melden dat 
er economische groei is. En ja, ook in 
mijn kantoor lijkt het allemaal erg goed te 
gaan. Echter als ik dan kijk naar het beta-
lingsverkeer van bijvoorbeeld declaraties, 
dan betalen dezelfde klanten nog steeds 
laat en zijn er nog steeds ondernemers in 
zwaar weer. 

Hoe komt dat nu eigenlijk? Als we het  
allemaal beter hebben, moeten al die 
bedrijven toch winst maken? Dan moet het 
toch zijn dat de ondernemers sneller hun 
rekeningen kunnen voldoen? Ze krijgen 
toch weer makkelijker een krediet? 

Te lage tarieven
Die laatste vragen zijn nu precies waar de 
schoen wringt. Realiteit is dat er nog steeds 
ondernemers zijn die tegen te lage tarie-

ven werk hebben aangenomen. Of dat ze 
nog steeds tegen te kleine marges hun 
product verkopen. Er is nog steeds angst 
dat de klant zijn rekening niet betaalt als 
het ‘te duur’ is. 

Ondertussen heeft die ondernemer te 
kampen met hogere loonlasten, omdat 
personeel niet te vinden is en maar vraagt 
wat het wil. Ondernemers moeten inves-
teren en/of ze kampen met aflossing van 
oude schulden omdat ze in de crisistijd het 
hoofd net boven water wisten te houden, 
maar zitten daardoor nu nog steeds op de 
blaren.

Flexibel zijn
Hoe komen we er dan bovenop? In de  
afgelopen jaren hebben we geleerd dat 
een ondernemer flexibel moet zijn. Ook dit 
blijft nog het devies voor morgen. Het feit 
dat een ondernemer nog niet goed in de 
slappe was zit, wil namelijk niet zeggen dat 
hij het niet goed doet. Banken zouden wat 
ruimte moeten bieden voor deze situaties, 
echter regels maken dat dit niet mogelijk 
is. Veel ondernemers halen hun financiële 
ruimte dan ook niet uit de bancaire markt, 
maar uit een parallelmarkt, zoals crowd-
funding of private financiering. Dit is een 
goede ontwikkeling, aangezien de binding 
met het publiek, met name door crowd-
funding, voor veel ondernemers beter is.

Onderbuikgevoel
De toekomst is positief als we de berichten 
over de huidige groei moeten geloven. 
Wat we bedrijfseconomisch moeten doen 
is met beide voeten op de grond blijven, 
ons gezond verstand blijven gebruiken en 
vooral niet vergeten te luisteren naar ons 
onderbuikgevoel. Het gevolg kan zijn dat 
een ondernemer nu al moet bijsturen, 
maar gas bijgeven zou net zo goed het  
advies kunnen zijn. Dit zijn namelijk indivi- 
duele aspecten en niet punten die we  
generiek kunnen vaststellen.

Succes met ondernemen.  

NBC eMGé Accountants & Adviseurs 
Jacob van Akenstraat 80
3067 JR Rotterdam
E info@nbcemge.nl
T 010 223 67 29
www.nbcemge.nl



Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur.indd   1 28-08-18   13:45

Een Rotterdams accountants- en advieskantoor dat klaarstaat voor 
starters, groeiende bedrijven en het midden- en kleinbedrijf 
voor advies en diensten zoals:

• Administratie   • Financieringsadvies
• Belastingen   • Jaarstukken
• Bedrijfsadvisering  • Startersbegeleiding

Ook voor particulieren verzorgen wij de belastingaangi�en.

Vrijblijvend kennismaken? U bent welkom!

Samenwerken en verbinden

NBC eMGé Accountants & Adviseurs 
Jacob van Akenstraat 80
3067 JR Rotterdam
T 010 223 67 29
E info@nbcemge.nlwww.nbcemge.nl



De oude Maat groeide op in Hilligersberg-
Zuid en deed zijn eerste ervaringen met 
schaar en shampoo op als leerling in heren-
kapperszaken in de stad. “Toen ik 15 was 
ging ik het vak in.”  De appel viel daarbij niet 
ver van de boom. “Mijn opa was kapper. Het 
moet wel in de genen zitten anders word 
je geen kapper,” lacht de bejaarde coiffeur. 
Elke vrijdag loopt hij nog alle filialen af, ver-
zorgt bestellingen van koffie, thee, en cos-
metica. En af en toe repareert Maat sr. ook 
een wieltje van een kappersstoel.

“Vijftig jaar geleden begon ik op deze plek. 
Eerst als herenkapper. Met kappersstoelen 
die omhoog en omlaag konden worden ge-
pompt. Een grote foto uit die tijd hangt nog 
in onze kapperszaak aan de Hessplaats.” Na 
een tiental jaar waren ook dames in zijn zaak 
welkom. “Wij waren toen een van de eersten 
met een gemengd bedrijf.”

Met stomheid geslagen
Hij is ondanks zijn afkomst helemaal vrij 
geweest in zijn keuze voor het kappersvak. 
“Gelukkig wel. En mijn zoon ook. Die kwam 
op een dag uit school met de mededeling 
van ‘ik wil kapper worden’. We waren met 
stomheid geslagen, hadden dat echt niet 
verwacht. We hadden het er ook nooit 
samen over gehad.”  Het ondernemen in het 

In de stoel bij Henk Maat Senior

kappersvak - toen en nu - is volgens hem niet 
te vergelijken: “Het is totaal anders. De prijs-
omzetverhouding, de haarproducten en de 
mentaliteit van de mensen is veranderd. 
Zowel van klanten als personeel. In mijn tijd 
ging je tussendoor een bakkie doen en ging 
je weer verder. Nu is alles afgesproken en 
zijn pauzes ingeroosterd. En in mijn tijd was 
het wel makkelijker zaken doen. Ook zijn er 
in het huidige kappersvak allerlei bepalingen, 
wetten en eisen gekomen. Dat begon al met 
de komst van de Arbowet.” Ook zijn er veel 
meer verschillende kapperszaken gekomen. 
“Er zijn er die voor een tientje knippen en 
scheren. Maar ondanks dat aanbod groeit de 
omzet en ons klanten-bestand nog steeds. 
Dat heeft met vakmanschap, aandacht voor 
je klant en de hele entourage van je zaak te 
maken. Mijn zoon doet ook veel aan cursus-
sen en trainingen. Want je moet bijblijven in 
het vak. Henk is daar heel actief in en brengt 
dat over op zijn personeel.”

De charme zelf
“Knippen kan iedereen, maar waar laat je 
het zitten” blijft het credo van Maat Kappers. 
“Je moet ook met mensen kunnen omgaan, 
geïnteresseerd zijn in degene die in de stoel 
zit en je vakkennis op peil houden. Je merkt 
zo of een klant zonder poespas geknipt wil 
worden of vooral persoonlijke aandacht en 

een praatje wil. Het aanvoelen van je klant 
kan je niet leren, die eigenschap moet je van 
jezelf hebben. Net zoals gezichten kunnen 
onthouden en de verhalen die daarbij horen, 
ook als je ze jaren niet hebt gezien. Mijn zoon 
is wat dat betreft de charme zelf. Hij pakt 
zelfs de lastigste klanten gewoon in. Daar 
kan ik enorm van genieten.”

Henk Maat sr. is dan ook trots op hem als 
ondernemer. ‘Hij heeft het goed voor elkaar 
en is goed bij de tijd met alle financiële as-
pecten van het ondernemer zijn en de inzet 
van het personeel. Nee, ik ben niet jaloers 
op deze tijd. Al die bepalingen daar zou ik  
moeite mee hebben. Als ondernemer wil je 
toch het liefst zelf bepalen wat je doet. Maar 
vakmanschap wint altijd. Ook in tijden van 
crisis, die we prima zijn doorgekomen.”

maatkappers.nl 
afspraken-app via Google en de Appstore.

In deze rubriek neemt normaal gesproken een ondernemer plaats in de 
stoel van Maat Kappers (7 vestigingen in Prins Alexander, Ommoord,  
Gouda, Hazerswoude, Lekkerkerk en Krimpen aan den IJssel). Hij of zij  
wordt binnen een half uur tijdens een gesprek over het ondernemer- 
schap ‘geknipt en geschoren’. Deze keer vertelt de inmiddels gepen-
sioneerde ondernemer Henk Maat senior in hun eerste kapperszaak aan  
het Samuel Esmeijerplein 25 over zijn zoon, het ondernemerschap en de  
persoon onder de haardos. jaar Maat Kappers
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WWW.LEEFGOED.NL | 0180-323 414 | INFO@LEEFGOED.NL
GROENENDIJK 325 - 2911 BB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Zoekt u een plek waar u 
ongestoord kunt vergaderen? 

Onze vergaderlocaties met moderne
 faciliteiten en eigen buitenterrassen
zijn daar perfect voor.

Het Leefgoed is een heerlijke plek
voor periodiek overleg met collega’s, 
relaties, familie of gelijkgestemden.

Uw bijeenkomst kunt u combineren met een
ontspannen wandeling in Park Hitland.
De keukenbrigade van Restaurant & theehuis
De Dames verzorgt de catering en parkeren
is gratis.
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Overleg, presentatie of 
party in het landelijk groen?
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